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Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. 
 
 
 
 

 

Porównanie systemów szkolenia i egzaminowania kierowców  

w Polsce i w Niemczech 
 

 

Wstęp 
Procedura ubiegania się o prawo jazdy na samochód osobowy (kategorii B) w Polsce 

i w Niemczech jest zbliżona. Naukę jazdy rozpoczyna się w ośrodku szkolenia kierowców 

(szkole nauki jazdy). Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności przyszły kierowca 

zgłasza się do ośrodka egzaminacyjnego i tam przechodzi dwuczęściowy egzamin (znajomość 

przepisów  i praktyczna umiejętność jazdy samochodem) W Niemczech występuje 17 kategorii 

prawa jazdy. 14 spośród tych kategorii pokrywa się z polskimi – są to najbardziej popularne: na 

samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, traktor. 3 pozostałe dotyczą: trójkołowca 

(kategoria S), skutera (kategoria M) i ciągnika rolniczego (kategoria L). Gdy w Polsce w roku 

2013 wejdzie w życie ustawa o kierujących pojazdami, pojawią się dwie nowe kategorie prawa 

jazdy, dotyczące: motoroweru i lekkiego czterokołowca (kategoria AM) oraz  motocykla 

o mocy silnika do 11 kW i trójkołowca o mocy silnika do 15 kW (kategoria A2). 

Najpopularniejszą kategorią prawa jazdy pozostaje niezmiennie kategoria B, uprawniająca do 

prowadzenia samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg.   

 

Procedura szkolenia kandydatów ubiegających się o prawo jazdy kategorii B 

POLSKA 

Osoba starająca się o uzyskanie prawa jazdy na samochód osobowy zgłasza się do 

wybranego przez siebie ośrodka szkoleniowego (szkoły nauki jazdy) na szkolenie podstawowe 

na prawo jazdy kategorii B. Aby móc rozpocząć kurs, wymagane jest ukończenie 18. roku 

życia lub przedstawienie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych), jeśli dana osoba nie 

osiągnęła jeszcze tego wieku, i przedstawienie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdem. 
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Ośrodek szkolenia kierowców, przyjmując daną osobę na szkolenie: 

1) sprawdza, czy może ona rozpocząć szkolenie, 

2) wpisuje ją do książki ewidencji osób szkolonych, 

3) przydziela jej instruktora prowadzącego, 

4) przed rozpoczęciem szkolenia wydaje jej kartę przeprowadzonych zajęć, która będzie 

sukcesywnie wypełniana. 

Program szkolenia kandydatów na kierowców przygotowuje ich do zdania egzaminu 

wewnętrznego, a następnie – egzaminu państwowego na prawo jazdy. 

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami silnikowymi do uczestniczenia w ruchu drogowym w sposób zgodny z jego 

zasadami i niezagrażający bezpieczeństwu uczestników tego ruchu. Szkolenie obejmuje zajęcia 

teoretyczne i praktyczne. 

Szacunkowy koszt uzyskania prawa jazdy kategorii B w Polsce: 

 kurs w szkole nauki jazdy (materiały szkoleniowe, 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 

godz. jazdy) – 1100-1350 zł, 

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – 50 zł, 

 fotografia – 20 zł, 

 jazdy dodatkowe 40-45 zł za godz., 

 egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (word) – 22 zł, 

 egzamin praktyczny w word – 112 zł, 

 wydanie dokumentu prawa jazdy – 84,50 zł. 

Razem koszt minimalny (egzamin zdany za pierwszym podejściem) – ok. 1390-1540 zł. 

Absolwent kursu w szkole nauki jazdy powinien posiadać wiadomości i umiejętności 

umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej: 

1) znać i rozumieć: 

a) zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników 

ruchu drogowego; 

b) zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu 

jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych 

nawierzchniach jezdni; 

c) wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę 

zachowania kierującego pojazdem m.in.: 

− alkoholu lub innego podobnie działającego środka, 
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− wahań stanu emocjonalnego, 

− zmęczenia; 

d) zagrożenia związane z brakiem doświadczenia innych uczestników ruchu drogowego, 

najbardziej podatnych na ryzyko, takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby 

o ograniczonej swobodzie ruchu; 

e) zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów 

w różnorodnych warunkach atmosferycznych; 

f) zasady korzystania z wyposażenia pojazdu zapewniającego bezpieczeństwo jazdy; 

g) zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony 

środowiska; 

h) zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, 

pierwszeństwa przejazdu, znaków drogowych i sygnałów oraz dokumentów 

uprawniających do kierowania pojazdem; 

i) zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady 

udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku; 

j) rodzaje dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni; 

k) zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym; 

1) posiadać umiejętności w zakresie: 

a) przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów 

pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy; 

b) posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania; 

c) włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw 

innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych 

środków; 

d) bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów; 

e) obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń; 

f) skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym 

hamowania awaryjnego; 

g) jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków na drodze; 

h) jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego; 

i) zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu; 

j) podejmowania działań w zakresie udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków 

drogowych. 
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Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej 

szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym liczba godzin zajęć 

teoretycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy nie może być mniejsza niż 30 godzin 

lekcyjnych (po 45 min.), w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Liczba godzin zajęć 

praktycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy nie może być mniejsza niż 30 godzin 

zegarowych. 

Instruktor ustala zakres tematyczny zajęć odpowiednio do stwierdzonego u kandydata na 

kierowcę poziomu wiedzy i umiejętności (np. gdy kandydat ma już prawo jazdy innej 

kategorii), jego predyspozycji, łatwości przyswajania poszczególnych zagadnień. 

Zajęcia praktyczne dla kandydatów na prawo jazdy kategorii B obejmują zajęcia 

prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym: 

 można je rozpocząć po przeprowadzeniu przynajmniej części zajęć teoretycznych; 

 muszą uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej 

prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż 

4 godziny; 

 powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km; 

 powinny uwzględniać co najmniej 2 godziny jazdy w ruchu drogowym w okresie od 

zmierzchu do świtu dla wszystkich kategorii prawa jazdy; 

 nie mogą być dłuższe niż 2 godziny zegarowe dziennie w okresie pierwszych 8 godzin 

szkolenia, a później – niż 3 godziny dziennie. 

Po zakończonym szkoleniu w szkole nauki jazdy przeprowadzany jest egzamin 

wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla 

kandydatów na kierowców. 

Zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego 

Egzamin wewnętrzny składa się z części: 

1) teoretycznej, odbywającej się w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego; 

2) praktycznej, przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym. 

Do egzaminu wewnętrznego może przystąpić osoba, która uczestniczyła w co najmniej 

minimalnej wymaganej programem liczbie godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. 

Zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób 

oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia są identyczne z zasadami 

przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Egzamin 
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teoretyczny polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego (specjalnej 

klawiatury komputerowej) wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane systemem 

losowym pytania z banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez 

ministra właściwego do spraw transportu. Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie 

lub trzy odpowiedzi prawidłowe, przy czym jeżeli osoba zdająca nie wybrała dla określonego 

pytania wszystkich prawidłowych odpowiedzi lub wybrała odpowiedź nieprawidłową, to 

uznaje się, że popełniła jeden błąd. 

Egzamin wewnętrzny przeprowadza z zasady instruktor prowadzący. Jeżeli kierownik 

ośrodka wyznaczy do przeprowadzenia egzaminu innego instruktora, to instruktor prowadzący 

jest obowiązany uczestniczyć w tym egzaminie. 

Informację o wyniku egzaminu teoretycznego, ilości popełnionych błędów, dacie 

przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora prowadzącego oraz osobę szkoloną, 

umieszcza się w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika kursu. 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu wewnętrznego jest uzyskanie 

pozytywnego wyniku z części teoretycznej. 

Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas jego 

trwania, są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu praktycznego na egzaminie 

państwowym na prawo jazdy. 

W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się 

przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy zadania egzaminacyjne, bez względu 

na ilość popełnionych błędów (nie przerywa się egzaminu ze względu na popełnione błędy). 

W trakcie egzaminu praktycznego instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu praktycznego 

(taką samą, jaka stosowana jest do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy) 

i wyszczególnia w niej błędy popełnione przez osobę egzaminowaną. Po zakończeniu części 

praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający ten egzamin omawia z osobą 

egzaminowaną przebieg egzaminu oraz popełnione w jego trakcie błędy. Jeśli egzamin 

zakończył się wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu 

praktycznego instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres 

szkolenia w celu usunięcia braków i poprawy umiejętności prowadzenia samochodu. Kartę 

przebiegu egzaminu praktycznego podpisują: instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor 

prowadzący szkolenie i osoba egzaminowana. Otrzymuje ją osoba egzaminowana. 

Po ukończeniu szkolenia podstawowego i zaliczeniu egzaminów wewnętrznych 

kierownik ośrodka szkolenia kierowców wydaje osobom, które posiadają odpowiednią wiedzę 
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i umiejętności oraz uzyskały pozytywny wynik egzaminów wewnętrznych, zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy odpowiedniej kategorii, które 

należy złożyć wraz z innymi wymaganymi dokumentami w wojewódzkim ośrodku ruchu 

drogowego, gdzie odbywają się państwowe egzaminy na prawo jazdy. 

 

NIEMCY 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B zgłasza się do wybranej przez siebie 

szkoły nauki jazdy. 

Rozporządzenie o szkoleniu w szkołach nauki jazdy (Fahrschüler-Ausbildungsordnung) 

określa cel kształcenia przyszłych kierowców jako „przygotowanie ich do bycia bezpiecznym, 

odpowiedzialnym i dbającym o ochronę środowiska uczestnikiem ruchu drogowego”. Celem 

tego szkolenia jest ponadto przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy 

(Fahrerlaubnisprüfung). 1  

Kształcenie przyszłego kierowcy odbywa się w dwóch częściach – teoretycznej 

i praktycznej, które powinny ze sobą korespondować. 

Dzienny wymiar nauki teorii w ośrodku szkoleniowym nie może przekraczać 2 godzin 

lekcyjnych. 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia szczegółowo określa zakres tematyczny 

dwunastogodzinnego szkolenia teoretycznego. Główne punkty to: 

1. warunki fizyczne i psychiczne (sprawność fizyczna kierowcy i jej ograniczenia, wpływ 

warunków psychicznych); 

2. człowiek jako element ryzyka (wpływ czynników typu – doświadczenie, stres czy 

panika na zachowania na drodze, samoocena kierowcy i jego wyobrażenia o kierowcy 

idealnym); 

3. ramy prawne (typy uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, przeglądy 

techniczne samochodu, dopuszczenie samochodu do ruchu, ubezpieczenie samochodu, 

dokumenty samochodu); 

4. system ruchu drogowego i korzystanie z niego (rodzaje dróg, części składowe drogi, 

zachowanie w korku); 

5. zasady zachowania się na drodze (zasady pierwszeństwa przejazdu); 

                                                 
1 System niemiecki rozróżnia pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych danej kategorii 
(Fahrerlaubnis) od prawa jazdy (Führerschein), które jest tylko urzędowym dokumentem potwierdzającym 
posiadanie ww. pozwolenia. Celem kursu i egzaminów jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów 
(w Polsce mówimy o kursie na prawo jazdy).  
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6. znaki drogowe; 

7. inni uczestnicy ruchu drogowego (pojazdy komunikacji publicznej, rowerzyści, piesi, 

osoby niepełnosprawne, jazda w strefie ograniczonej prędkości); 

8. prędkość jazdy, zachowanie odstępów, jazda ekologiczna (kontrola prędkości i jej 

dopasowanie do warunków na drodze, odstępy między pojazdami, sygnały 

ostrzegawcze); 

9. wykonywanie manewrów i obserwacja ruchu na drodze (wyprzedzanie, omijanie, skręt, 

jazda do tyłu, sygnalizowanie manewrów); 

10. zatrzymywanie pojazdu (zatrzymywanie i parkowanie, zabezpieczenie stojącego 

pojazdu, holowanie pojazdu); 

11. zachowanie w sytuacjach szczególnych (korzystanie ze świateł, pojazdy 

uprzywilejowane, kolizje i wypadki, kary za nieprawidłowe zachowanie lub łamanie 

przepisów ruchu drogowego); 

12. stałe doskonalenie umiejętności (jak jeżdżą młodzi, a jak doświadczeni kierowcy, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym). 

Kandydatów do egzaminu na prawo jazdy kategorii B obowiązują dodatkowe 2 godziny 

szkolenia teoretycznego, podczas których uczą się oni o: zjawiskach fizycznych związanych 

z przemieszczaniem się samochodu, przewożeniu osób i ładunków, energooszczędnej jeździe 

samochodem, jeździe z przyczepą, hamowaniu. 

Załącznik 3 do rozporządzenia o szkoleniu w szkołach nauki jazdy szczegółowo określa 

wymagania szkolenia praktycznego przyszłych kierowców. Główne punkty tego szkolenia to: 

1) przygotowanie samochodu do jazdy; 

2) zachowanie podczas jazdy w terenie płaskim, na podjeździe i zjeździe; 

3) zmiana biegów; 

4) zachowanie się na ulicach o jednym i większej liczbie pasów ruchu; 

5) zmiana kierunku jazdy – zmiana pasa ruchu, skręcanie; 

6) cofanie ze skręcaniem; 

7) obserwowanie sytuacji na drodze; 

8) dostosowanie prędkości jazdy do warunków na drodze; 

9) jazda po drogach szybkiego ruchu i po autostradach (wjazd, zjazd, pas awaryjny); 

10) wyprzedzanie; 

11) zachowanie na skrzyżowaniach, w tym wjazd na drogę z pierwszeństwem przejazdu; 

12) zachowanie wobec pieszych i rowerzystów; 
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13) zatrzymywanie i parkowanie pojazdu; 

14) przewidywanie rozwoju sytuacji na drodze; 

15) zachowanie w skomplikowanych sytuacjach na drodze; 

16) unikanie sytuacji ryzykownych; 

17) elementy bezpieczeństwa samochodu (ogumienie, światła, kierunkowskazy, klakson, 

hamulce); 

18) parkowanie równoległe, prostopadłe i skośne; 

19) zawracanie, gwałtowne hamowanie. 

Przepisy nie określają obowiązkowej liczby odbytych przez kandydata „zwykłych” jazd 

po mieście. Szkoły nauki jazdy zgłaszają na egzamin tylko dobrze przygotowanych 

kandydatów. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B musi odbyć w ramach kursu 

w szkole jazdy określone w rozporządzeniu jazdy specjalne: 5 godzin (łącznie) jazdy po 

drogach poza miastem, 4 godziny (łącznie) jazdy po drogach szybkiego ruchu lub autostradach 

(z ograniczeniem prędkości nie mniejszym niż 120 km/h lub bez ograniczenia prędkości) oraz 

3 godziny (łącznie) jazdy w warunkach zapadającego zmroku i w nocy.  

Przybliżone koszty szkolenia: 

Kurs udzielania pierwszej pomocy   10-30 € 
Zaświadczenie od okulisty  6 € 
Fotografie  8 € 
Zaświadczenie o zameldowaniu ok. 5 € 
Opłata za kurs na prawo jazdy 50-300 € 
Materiały do nauki  40-100 € 
Opłata za egzamin teoretyczny 11,70 € 
Opłata za egzamin praktyczny 84,97 € 
Opłata za godzinę jazdy z instruktorem  20-40 € 
Opłata za jazdy specjalne (po 45 min., obowiązkowo 12 jazd)  30-45 € 
Zgłoszenie na egzamin teoretyczny (nie w każdej szkole jazdy) 0-75 € 
Zgłoszenie na egzamin praktyczny (nie w każdej szkole jazdy)  0-75 € 
Dodatkowe opłaty związane z wnioskiem o jazdę z osobą 
towarzyszącą  ok. 20 € 

Wydanie prawa jazdy 43,40 € 
Razem 1300 – 2100 € 

1 € = 4,19 zł (kurs z dn. 14 lutego 2012 r.) 
Średnie miesięczne zarobki w Niemczech to ok. 2800 €. 

Po zakończeniu szkolenia dla kandydatów na kierowców w szkole nauki jazdy kandydat 

otrzymuje z ośrodka szkoleniowego zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zgłasza się z nim 



 

 9

na egzaminy: teoretyczny i praktyczny przeprowadzane w ośrodku egzaminacyjnym.  Terminy 

egzaminów kursant i jego instruktor prowadzący wybierają i rezerwują przez internet na stronie 

ośrodka egzaminacyjnego. Należy poza tym wypełnić odpowiedni wniosek do instytucji 

egzaminującej. W zachodnich landach niemieckich jest to TÜV (Technischer 

Überwachungsverein, Agencja Nadzoru Technicznego), a we wschodnich – DEKRA 

(Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein, Niemieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców 

Samochodowych). Mieszkańcy landu Berlin mogą korzystać z usług obu tych organizacji.  

Oprócz zajęć praktycznych w szkole nauki jazdy kandydat na kierowcę może szkolić 

swoją technikę jazdy również na jednym z ponad 50 funkcjonujących w Niemczech placów do 

ćwiczeń (Verkehrsübungsplatz), gdzie za opłatą przyszli kierowcy mogą jeździć samochodem 

po zamkniętym terenie (polskim odpowiednikiem byłoby miasteczko ruchu drogowego dla 

samochodów). Przykładowo, godzina ćwiczeń na jednym z takich placów kosztuje 7,50 € plus 

2 € za ubezpieczenie. 

Różnice w procedurach szkoleniowych na prawo jazdy kategorii B 

Polska Niemcy 

Liczba godzin zajęć teoretycznych w szkole 

nauki jazdy nie może być mniejsza niż 30 

jednostek lekcyjnych (po 45 min.).  

Łączna liczba godzin kursu teoretycznego 

wynosi 14 (12+2) jednostek lekcyjnych po 

45 min. 

Liczba godzin jazdy samochodem nie może 

być mniejsza niż 30 godzin zegarowych. 

Przepisy nie określają obowiązkowej 

minimalnej liczby godzin spędzonej przez 

kandydata za kierownicą.  

Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na 

placu manewrowym, jak i w ruchu miejskim. 

Zajęcia praktyczne odbywają się wyłącznie 

w ruchu miejskim. 

Wymóg jazdy przez 4 godziny (łącznie) po 

drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 

70 km/h. 

Kursanci jeżdżą przez 4 godziny (łącznie) po 

drogach o prędkości dopuszczalnej 

przynajmniej 120 km/h lub bez ograniczenia 

prędkości (autostrady). 
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Procedura egzaminowania kandydatów ubiegających się o prawo jazdy 

kategorii B (egzamin państwowy) 

POLSKA 

Po zakończeniu nauki w szkole jazdy i przed przystąpieniem do egzaminu państwowego 

osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego wniosek 

o wydanie prawa jazdy z załącznikami: 

1) dowodem uiszczenia opłaty za egzamin, 

2) zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy danej 

kategorii.  

Na wniosku powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz numer instruktora, który szkolił 

daną osobę w szkole nauki jazdy. 

Egzamin teoretyczny 

Kandydat na kierowcę zdaje państwowy egzamin teoretyczny w jednym z 49 

wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Egzamin ten składa się z 18 pytań. Czas na 

odpowiedzi – 25 minut. Egzamin jest przeprowadzany dla maksymalnie 20 osób w sali 

egzaminacyjnej word przy użyciu takiego samego komputerowego urządzenia 

egzaminacyjnego, jak podczas egzaminu wewnętrznego. Urządzenie generuje losowo pytania 

z liczącego ok. 360 pytań banku pytań egzaminacyjnych. Spośród trzech możliwości 

odpowiedzi (A, B, C) prawidłowe mogą być jedna, dwie lub trzy. Pominięcie chociaż jednej 

dobrej lub wybranie nieprawidłowej odpowiedzi uznaje się za błąd. Dopuszczalne są dwie 

błędne odpowiedzi. Kandydat może podczas egzaminu wracać do pytań, na które już udzielił 

odpowiedzi i zmieniać je. Pytania mają na celu sprawdzenie znajomości przepisów ruchu 

drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz 

zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Po zakończonym 

egzaminie urządzenie drukuje informację, zawierającą dane kandydata, zakres egzaminu, datę 

i godzinę egzaminu, numery wyświetlonych na ekranie urządzenia pytań, udzielone przez 

kandydata odpowiedzi, liczbę błędów oraz ostateczny wynik egzaminu. Zaliczony przez 

kandydata egzamin teoretyczny jest ważny przez okres 6 miesięcy. W tym czasie kandydat 

może wielokrotnie przystąpić do egzaminu praktycznego (z zastrzeżeniem uwagi poniżej). Jeśli 

w tym czasie nie uda mu się go zdać, musi powtórzyć egzamin teoretyczny. Koszt egzaminu 

teoretycznego to 22 zł. 
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Jeśli egzaminujący stwierdzi, że kandydat korzysta podczas egzaminu z niedozwolonych 

pomocy, ma obowiązek przerwać egzamin, co dla kandydata oznacza wynik negatywny. 

Aby poprawić niezaliczony egzamin należy ponownie wnieść w word opłatę za egzamin 

teoretyczny. Po trzykrotnym niezaliczeniu egzaminu państwowego należy wziąć udział w 

obowiązkowym szkoleniu dodatkowym. Szkolenie to polega na wykupieniu w ośrodku 

szkoleniowym minimum 10 godzin zajęć teoretycznych. 

W nowym systemie egzaminowania kandydatów na kierowców, który zacznie 

funkcjonować wraz z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami w styczniu 2013 r., 

planuje się zmianę formy pytań na egzaminie teoretycznym. Podczas egzaminu prezentowane 

będą wybrane losowo 32 spośród 600 dziesięciosekundowych filmów przedstawiających różne 

sytuacje na drodze. Zdający będzie miał 10 sekund na udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak 

należy się zachować w danej sytuacji; nie będzie możliwości powrotu do pytania, na które już  

udzielił odpowiedzi. 

Egzamin praktyczny 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest wcześniejsze zaliczenie części 

teoretycznej egzaminu. Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B składa się z dwóch 

części – manewrów na placu manewrowym i jazdy miejskiej. Aby go zdać, należy pozytywnie 

zaliczyć oba elementy. Koszt egzaminu praktycznego to 112 zł.  

Kandydat starający się o prawo jazdy kategorii B musi wykonać zadania na placu 

manewrowym (przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych 

elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z 

miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, ruszanie z miejsca do przodu na 

wzniesieniu) oraz wykonać w czasie do 40 minut zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

i techniką kierowania pojazdem zadania z programu egzaminacyjnego w ruchu drogowym, 

obejmującego wybrane zadania spośród wymienionych w dalszej części opracowania.  

Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu 

drogowym jest panowanie nad pojazdem podczas wykonania zadań na placu manewrowym 

w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby egzaminowanej nie stworzy zagrożenia 

dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadania na egzamin w ruchu drogowym pogrupowane 

są w zestawy. Na początku egzaminu pierwsza osoba z listy osób zdających danego dnia 

egzamin praktyczny losuje zestawy egzaminacyjne dla wszystkich osób zdających. 

Egzaminator ma prawo zakończyć egzamin praktyczny z jazdy po mieście po upływie 25 
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minut, jeżeli osoba egzaminowana wykonała program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest 

pozytywny. 

Polskie przepisy nie określają długości przerwy między kolejnymi podejściami do 

egzaminu praktycznego. Jeśli natomiast kandydat nie zda go trzykrotnie, to musi zgłosić się do 

ośrodka szkoleniowego i odbyć 5 godzin jazd. Szkoła nauki jazdy wydaje odpowiednie 

zaświadczenie, że kandydat przejeździł 5 dodatkowych godzin i można zgłosić się ponownie 

do word na egzamin praktyczny. 

Instruktor prowadzący szkolenie może – na pisemny wniosek osoby szkolonej – brać 

udział w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy. Instruktor biorący udział w egzaminie 

musi mieć przy sobie ważną legitymację instruktora nauki jazdy oraz dokument potwierdzający 

jego tożsamość (egzaminator ma obowiązek to skontrolować). 

Pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy kategorii 

B są wyposażone w urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu (nie mają go np. samochody 

z automatyczną skrzynią biegów. Kandydat ma prawo zdawać egzamin na takim samochodzie, 

a gdy ośrodek nim nie dysponuje – egzamin odbywa się w pojeździe należącym do osoby 

zdającej). Podczas egzaminu praktycznego rejestrowane są: obraz widoczny przez przednią 

szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45 stopni lub więcej; zapisywany 

obraz musi zawierać datę, godzinę przeprowadzanego egzaminu oraz numer rejestracyjny 

pojazdu egzaminacyjnego, a w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru 

rejestracyjnego pojazdu, dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego 

ustnie przed rozpoczęciem egzaminu) oraz dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu. 

Zarejestrowany obraz i dźwięk przechowuje się w ośrodku egzaminowania na 

odpowiednich nośnikach danych przez okres co najmniej 14 dni od daty przeprowadzenia 

egzaminu; jeśli nie wpłynie skarga na przebieg egzaminu, nagrania te są kasowane. 

Podczas egzaminu praktycznego w ruchu drogowym zdający wykonuje kilka spośród 

następujących zadań: 

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego. 

2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi: 

   a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, 

   b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone 

dopuszczalne prędkości. 
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3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych 

pasów ruchu. 

4. Przejazd przez skrzyżowania: 

   a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe), 

   b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, 

   c) z sygnalizacją świetlną, 

   d) na których ruch odbywa się wokół wyspy, 

   e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd). 

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych. 

6. Wykonanie jednego z następujących manewrów: 

 parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem; możliwa jedna korekta toru 

jazdy) z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Miejsce do parkowania wyznacza 

egzaminator. Po zaparkowaniu należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu przez 

kierowcę i pasażera.  

 parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem; możliwa jedna korekta toru jazdy) 

z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Miejsce do parkowania wyznacza egzaminator. 

Po zaparkowaniu należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę 

i pasażera. 

 parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (wjazd tyłem, wyjazd przodem; 

możliwa jedna korekta toru jazdy) z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Miejsce do 

parkowania wyznacza egzaminator; długość miejsca do parkowania pomiędzy 

pojazdami powinna stanowić około dwukrotną długość pojazdu egzaminacyjnego. Po 

zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. W przypadku, kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie 

wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik. 

 zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej z wykorzystaniem 

infrastruktury drogowej (brama, wjazd, podjazd, zatoka itp.) – zawracanie musi odbyć 

się przy użyciu biegu wstecznego. Miejsce do zawracania wyznacza egzaminator. 

Nieprawidłowe wykonanie manewru parkowania nie oznacza zakończenia egzaminu – 

możliwe jest powtórne wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez 

egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania takiego 

samego manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania. 

7. Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe, przejazd przez tunel oraz obok przystanku 

tramwajowego i autobusowego. 
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8. Wykonanie manewrów zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz       

zawracania na skrzyżowaniu. 

9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez 

egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka 

egzaminowania). 

10. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – nieobowiązkowe. Manewr może być 

wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. 

11. Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy 

wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana 

ma nie więcej niż 7 minut. 

Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na: 

 sposób wykonywania manewrów na drodze; 

 zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego; 

 umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze; 

 skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia; 

 dynamikę i kulturę jazdy; 

 sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem. 

Po zakończeniu egzaminu praktycznego kandydata na kierowcę egzaminator: 

 informuje go o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny 

jego uzyskania; 

 wpisuje wynik egzaminu na listę osób egzaminowanych danego dnia; 

 przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu 

praktycznego. Kopia arkusza egzaminacyjnego dołączana jest do listy osób 

zakwalifikowanych na egzamin. 

Zachowania osoby egzaminowanej skutkujące natychmiastowym przerwaniem egzaminu 

państwowego na prawo jazdy: 

1. spowodowanie kolizji drogowej; 

2. omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 

ustąpienia pierwszeństwa pieszym; 

3. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi; 

4. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu; 
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5. nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę 

poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą 

wjeżdża pojazd; 

6. niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, 

używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności 

poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia; 

7. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania; 

8. niezastosowanie się do: 

 sygnałów świetlnych, 

 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem 

drogowym, 

 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu 

drogowego; 

9. niezastosowanie się do znaków: 

 "stop", 

 "zakaz wjazdu", 

 "zakaz ruchu w obu kierunkach", 

 "zakaz skręcania w lewo", 

 "zakaz skręcania w prawo", 

 "nakaz jazdy ...", 

 "linia podwójna ciągła", 

 "powierzchnia wyłączona"; 

10. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 

 na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, 

 na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, 

 pojazdom szynowym, 

 rowerzystom, 

 podczas zmiany pasa ruchu, 

 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy 

pojazdów poruszających się po tej samej drodze, 

 podczas włączania się do ruchu, 

 podczas cofania; 

11. naruszenie zakazu zawracania; 

12. przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h; 
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13. nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania; 

14. naruszenie zakazu wyprzedzania: 

 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, 

 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 

 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, 

 na skrzyżowaniach, 

 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, 

 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi; 

15. niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”; 

16. wyprzedzanie z niewłaściwej strony. 

 

 

NIEMCY 

Do złożenia wniosku o prawo jazdy kategorii B potrzebne są:  

 urzędowy dokument z datą urodzenia (dowód osobisty, paszport), 

 zdjęcie (zgodne z wymaganiami), 

 zaświadczenie od okulisty nie starsze niż 2 lata, 

 zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy w wymiarze 8 godzin, 

 dowody wniesienia wymaganych opłat egzaminacyjnych.  

Dokumenty składa się w jednej z dwóch oficjalnych instytucji egzaminujących 

kandydatów na prawo jazdy – TÜV lub DEKRA. 

Egzamin teoretyczny  

Egzamin jest przeprowadzany przy pomocy komputera. Składa się on z 30 pytań 

wielokrotnego wyboru i zadaniem zdającego jest zaznaczenie jednej, dwóch lub trzech 

poprawnych odpowiedzi spośród trzech zamieszczonych pod pytaniem. Przepisy nie określają 

długości trwania egzaminu teoretycznego; przyjmuje się, że odpowiedzi na pytania 

egzaminacyjne nie powinny zająć więcej niż 45 minut. Pytania mają (w zależności od ważności 

tematu pytania) określony stopień trudności i błędna odpowiedź oznacza utratę od 2 do 5 

punktów. Osoba zdająca na prawo jazdy kategorii B nie może stracić podczas testu więcej niż 

10 punktów, przy czym może błędnie odpowiedzieć tylko na jedno pytanie z najtrudniejszej 

kategorii (za 5 punktów). Próba oszustwa ze strony osoby zdającej egzamin powoduje jego 

natychmiastowe przerwanie z wynikiem negatywnym. 
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Pytania testowe należą do urzędowego katalogu pytań (Amtlicher Fragenkatalog für die 

Führerscheinprüfung), który jest ogólnodostępny i kandydaci na kierowców uczą się na tych 

pytaniach podczas kursów. Ilość pytań we wspomnianym katalogu dotycząca prawa jazdy 

kategorii B wynosi ok. 950 (ich liczba zmienia się – np. w lipcu 2011 r. dodano 4 nowe 

pytania). Ich dobór i kolejność są ustalane losowo przez komputer podczas egzaminu. 

Kolejność trzech odpowiedzi w pytaniach egzaminacyjnych może różnić się od tej znanej 

z ćwiczeń w ośrodku szkoleniowym.   

W przypadku niezdania części teoretycznej kandydat może powtórzyć próbę po upływie 

dwóch tygodni. Zdany egzamin teoretyczny jest ważny 1 rok; jeśli kandydat nie zda w tym 

czasie egzaminu praktycznego, musi powtórzyć egzamin teoretyczny. 

Koszt egzaminu teoretycznego – 11,70 euro. 

Egzamin praktyczny 

Egzamin odbywa się nie tylko w ruchu miejskim, lecz także na drogach poza miastem, 

w tym również na autostradzie. Nie ma wyznaczonych tras egzaminacyjnych. Egzamin 

praktyczny na prawo jazdy kategorii B trwa minimum 45 minut, z czego minimum 25 minut 

przypada na jazdę. Do czasu egzaminu wlicza się również: przywitanie się instruktora 

z kandydatem, sprawdzenie dokumentów, wydanie prawa jazdy. Egzamin obejmuje m.in. 

skontrolowanie przez osobę zdającą wybranego elementu technicznego samochodu 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wybrane manewry: wjazd tyłem 

na stanowisko parkingowe, jazda tyłem po łuku w prawo z wykorzystaniem wylotu ulicy, 

skrzyżowania lub wjazdu na posesję, wjazd na wolne miejsce parkingowe, zawracanie, 

gwałtowne hamowanie, jazda w ruchu miejskim. Wszystkie manewry wykonywane są w ruchu 

miejskim, ale część z nich powinna być wykonywana w obszarze małego ruchu (parkowanie, 

zawracanie, gwałtowne hamowanie). 

Podczas egzaminu trasę przejazdu określa siedzący na tylnym siedzeniu egzaminator. Na 

miejscu obok kierowcy siedzi jego nauczyciel jazdy ze szkoły nauki jazdy. 

Niezdany egzamin praktyczny można powtórzyć po 14 dniach; w tym czasie kandydat 

powinien nadal uczyć się techniki jazdy. W razie następnego niepowodzenia może ponownie 

przystąpić do egzaminu po 14 dniach. Gdy i tym razem nie uda się go zdać, z następnym 

podejściem do egzaminu trzeba odczekać 3 miesiące. Nie ma ograniczenia ilości podejść do 

egzaminu praktycznego. Po roku wygasa wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego, 
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skierowany do urzędu ruchu drogowego (Straßenverkehrsamt) i należy złożyć go ponownie, 

zdając przedtem raz jeszcze egzamin teoretyczny.  

Egzamin praktyczny jest niezaliczony, gdy podczas egzaminu kandydat: 

 stworzy zagrożenie w ruchu drogowym lub doprowadzi do kolizji lub stłuczki, 

• naruszy pierwszeństwo przejazdu, 

• nie przestrzega znaków świetlnych lub sygnałów osoby kierującej ruchem,  

• nie stosuje się do znaków „Stop” lub „Zakaz wjazdu”,  

• nie przestrzega innych znaków drogowych, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym, 

• nie przestrzega zakazu wyprzedzania, 

• przejeżdża z prędkością powyżej 20 km/h obok stojącego na przystanku autobusu 

szkolnego, komunikacji miejskiej lub międzymiastowej z włączonymi światłami 

awaryjnymi,  

• wjeżdża na pas ruchu w przeciwnym kierunku podczas przygotowania do skrętu 

w lewo,  

• zmienia pas ruchu bez oceny sytuacji na drodze,  

• nie reaguje na znajdujące się w pobliżu drogi: dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby 

starsze.  

Na negatywny wynik egzaminu praktycznego może mieć wpływ dwukrotne popełnienie 

następujących błędów:  

• słaba obserwacja sytuacji na drodze,  

• niedopasowanie prędkości do sytuacji na drodze,  

• przejechanie obok autobusu szkolnego, komunikacji miejskiej lub międzymiastowej 

stojącego na przystanku z włączonymi światłami awaryjnymi z prędkością poniżej 

20 km/h, ale szybciej niż chód pieszego,  

• niezachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami,  

• brak gotowości do szybkiego zatrzymania pojazdu,  

• nieprzestrzeganie nakazu jazdy prawą stroną jezdni,  

• niestosowanie się do znaków drogowych (oprócz wymienionych wcześniej znaków 

„stop” i „zakaz wjazdu”),  

• zbyt długie czekanie na włączenie się do ruchu na skrzyżowaniach, 

• błędne zachowanie na drodze jednokierunkowej,  

• niewłaściwe użycie kierunkowskazu,  

• niewłaściwe użycie hamulca i innych sposobów spowalniania jazdy samochodu,  



 

 19

• błędy w obsłudze samochodu,  

• jazda nieuwzględniająca zasad ochrony środowiska i energooszczędnego korzystania 

z samochodu.  

 

Różnice w procedurach egzaminacyjnych na prawo jazdy kategorii B 

Polska Niemcy 

Egzamin teoretyczny składa się z 18 pytań, 

na które należy odpowiedzieć w ciągu 25 

minut. 

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań; 

czas jest właściwie nielimitowany (przyjmuje 

się 45 minut). 

Bank pytań egzaminacyjnych składa się 

z 360 pytań. 

Bank pytań egzaminacyjnych składa się z ok. 

950 pytań. 

Egzamin praktyczny składa się z części na 

placu manewrowym i jazdy miejskiej; 

niezaliczenie zadań na placu manewrowym 

oznacza zakończenie egzaminu z wynikiem 

negatywnym. 

Cały egzamin praktyczny odbywa się 

w ruchu miejskim. Zaleca się, by część 

manewrów zdający wykonał w miejscach 

o małym natężeniu ruchu. 

Instruktor ze szkoły nauki jazdy może wziąć 

udział w egzaminie praktycznym na pisemny 

wniosek osoby zdającej. 

Instruktor standardowo bierze udział 

w egzaminie swojego kursanta, siedząc na 

fotelu obok kierowcy; egzaminator siedzi na 

tylnym siedzeniu. 

Pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w 

kamerę rejestrującą przebieg egzaminu 

(nagrywa widok przez przednią szybę 

i rejestruje głosy we wnętrzu samochodu). 

Brak urządzenia rejestrującego. 
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Zdawalność egzaminów na prawo jazdy kategorii B 

POLSKA 

W latach 2009 i 2010 w 49 działających w Polsce wojewódzkich ośrodkach ruchu 

drogowego przystąpiło do egzaminów po ok. 550 tys. osób. Ośrodki te nie udostępniają 

zbiorczych danych na temat ilości przeprowadzanych egzaminów i odsetka osób zdających. 

Szacunkowe dane mówią o tym, że egzamin teoretyczny zdaje ok. 70% kandydatów na 

kierowców, a egzamin praktyczny – ok. 30% zdających. 

Niektóre ośrodki publikują dane dotyczące zdawalności egzaminów (teoretycznego 

i praktycznego). Np. w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w Opolu w roku 2010 

przeprowadzono: 

23.128 egzaminów teoretycznych, z czego 

zdanych – 17.954 (77,6%), 

niezdanych – 5.174 (22,4%).  

52.292 egzaminów praktycznych, z czego 

zdanych – 15.226 (29,1%), 

niezdanych – 37.066 (70,9%), w tym na placu 17.185 (32,9%), na mieście 19.881 

(38,0%). 

W tym samym ośrodku w roku 2011 przeprowadzono: 

22.980 egzaminów teoretycznych, z czego 

zdanych – 17.110 (74,5%), 

niezdanych – 5.870 (25,5%). 

46.073 egzaminów praktycznych, z czego 

zdanych – 12.638 (27,4%), 

niezdanych – 33.435 (72,6%), w tym na placu 15.268 (33,1%), na mieście 18.167 

(39,4%). 

Dane dotyczące zdawalności egzaminów (teoretycznego i praktycznego) w wojewódzkim 

ośrodku ruchu drogowego w Szczecinie. W 2009 r. przeprowadzono tam: 

28.510 egzaminów teoretycznych, z czego: 

zdanych – 22.616 (79,3%), 

niezdanych – 5.894 (20,7%). 

45.513 egzaminów praktycznych, z czego: 

zdanych – 15.043 (27,1 %), 



 

 21

niezdanych – 40.470 (72,9 %), w tym na placu 16.019 (28,9%), na mieście 24.451 

(44,0%). 

 

Zdawalność egzaminów przy pierwszym podejściu waha się od 21,6% w Łodzi do 90,4% 

w Sieradzu (dane z 2010 r.). Należy przy tym nadmienić, że egzaminy „pierwszego podejścia” 

stanowiły w Sieradzu zaledwie 13,06% ogólnej liczby egzaminów praktycznych na prawo 

jazdy kategorii B. Pozostałe 86,94% to powtórne egzaminy. Szacuje się, że przychody 

word-ów z opłat za egzaminy praktyczne na prawo jazdy kategorii B są przeciętnie w 70% 

uzyskiwane z egzaminów poprawkowych. 

Średnia zdawalność egzaminu na prawo jazdy za pierwszym podejściem wyniosła 

w 2010 r. w Polsce 34,26%. 

Liczba przeprowadzanych w całej Polsce egzaminów na prawo jazdy kategorii B spadła 

w roku 2010 w stosunku do liczby w roku 2009 o ok. 20%. Ocenia się, że jest to związane 

z procesami demograficznymi i jest to początek wieloletniej tendencji spadkowej. Malejąca 

liczba przeprowadzanych egzaminów na prawo jazdy spowoduje spadek dochodów 

wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (ich gospodarka finansowa jest określona w art. 119 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym). 

 

 

NIEMCY 

W roku 2010 odbyło się w Niemczech 1.593.831 teoretycznych i 1.572.640 praktycznych 

egzaminów na prawo jazdy. Zdało je odpowiednio 71,3% i 74,3% zdających. 

 

 

Wydawanie dokumentów prawa jazdy 

POLSKA 

Po uzyskaniu przez osobę zdającą część praktyczną państwowego egzaminu na prawo 

jazdy kategorii B pozytywnego wyniku, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przesyła 

w ciągu 3 dni od daty egzaminu komplet dokumentów do wydziału komunikacji w starostwie 

lub urzędzie miasta zgodnie ze stałym adresem zameldowania osoby zdającej. Urząd 

przekazuje niezbędne dane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie jest 

wytwarzane prawo jazdy. Dokument ten wydaje za opłatą administracyjną w wysokości 

84,50 zł starosta lub burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
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ubiegającej się o nie. Do czasu otrzymania dokumentu młody kierowca nie ma prawa 

prowadzić samochodu. 

 

NIEMCY 

Egzaminator wydaje prawo jazdy osobie zdającej egzamin praktyczny niezwłocznie po 

pomyślnym zakończeniu egzaminu praktycznego. 

 

 

 

Zagadnienia różne 

POLSKA 

Podstawowe akty prawne: 

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. Nr 5, poz. 13, z późn. 

zm.; jej wejście w życie zostało przesunięte z 11 lutego 2012 r. na 19 stycznia 2013 r.), 

 rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do 

kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215, z późn. zm.), 

 rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych 

kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz 

wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622, z późn. zm.), 

 rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15, z późn. 

zm.), 

 rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i 

uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów 

(Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z późn. zm.). 

 

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego powstały w 1997 r. na podstawie ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym. Były pomyślane jako samorządowe osoby prawne, niezależne 

finansowo od państwa. Powierzono im misję organizacji i przeprowadzania egzaminów na 

prawo jazdy, realizowaną z dochodów uzyskanych z przeprowadzanych egzaminów. 

Egzaminatorzy są w nich zatrudniani jako pracownicy do realizacji określonych zadań. 
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Fakt, że dochody z egzaminów przeznaczane są na działalność word, sprawia, że 

powstaje zależność między ilością przeprowadzanych egzaminów a kondycją finansową 

ośrodka, co ma wpływ na wysokość dochodów egzaminatorów (np. premie). Im więcej 

egzaminów przeprowadzanych jest w danym ośrodku, tym większy ma on budżet. Malejąca 

liczba egzaminów oznacza spadek dochodów, sytuacja finansowa ośrodka pogarsza się i nie ma 

środków pieniężnych na premie, a nawet może dojść do redukcji liczby egzaminatorów. 

Ośrodki są więc żywotnie zainteresowane w przeprowadzaniu jak największej liczby 

egzaminów. Nie bez znaczenia jest duży stopień dowolności w ocenie przez egzaminatora 

wykonywania przez osobę egzaminowaną manewrów na placu lub w jeździe po mieście. 

Egzaminator ma także dużą swobodę w kreowaniu przebiegu egzaminu praktycznego; 

decyduje on o tym, ile czasu trwa egzamin i (do pewnego stopnia) jakie zadania egzaminacyjne 

będzie wykonywała osoba egzaminowana. Fakt zaangażowania przez kandydatów na kierowcę 

znacznych kwot w szkolenie i przystąpienie do egzaminu sprawia, że nie rezygnują oni z prób 

uzyskania prawa jazdy i wykupują jazdy dodatkowe w ośrodkach szkoleniowych oraz zgłaszają 

się na kolejne egzaminy w word.  

Prawo jazdy kategorii B jest w Polsce wydawane bezterminowo. Po wejściu w życie 

ustawy o kierujących pojazdami będzie ono ważne przez 15 lat (art. 13). Ustawa ta wprowadza 

również (w art. 91) dwuletni okres próbny dla osób, które otrzymały prawo jazdy po raz 

pierwszy (bez względu na wiek). 

 

NIEMCY 

Podstawowe akty prawne: 

 ustawa o ruchu drogowym (Straßenverkehrgesetz). 

 rozporządzenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów (Verordnung über die 

Zulassung von Personen zum Straßenverkehr). 

 rozporządzenie o kształceniu przyszłych kierowców (Fahrschüler-

Ausbildungsordnung). 

 wytyczne w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na 

prowadzenie pojazdów mechanicznych (Richtlinie für die Prüfung von Bewerber um 

eine Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen). 

 

Prawo jazdy kategorii B jest wydawane w Niemczech bezterminowo. 

Z krytyką spotyka się w Niemczech przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy przez 

organizacje związane z kontrolą stanu technicznego pojazdów (TÜV i DEKRA). Krytycy 
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zwracają uwagę, że wiedza techniczna (dotycząca np. budowy samochodu) ma mniejsze 

znaczenie niż np. zdolności reagowania kierowcy na daną sytuację na drodze, które 

w dzisiejszym ruchu drogowym są dużo ważniejsze.  

W Niemczech kierowcę, który otrzymał pierwsze prawo jazdy kategorii B, obowiązuje 

dwuletni okres próbny (niezależnie od wieku kierowcy). Jeśli w tym czasie kierowca popełni 

wykroczenie, za które zostanie ukarany mandatem w wysokości 50 € lub wyższej, musi wziąć 

udział w szkoleniu uzupełniającym i jego okres próbny liczy się od nowa. W dniu 1 stycznia 

2011 r. w ramach dwuletniego okresu próbnego jeździło w Niemczech 1.843.171 młodych 

kierowców. 

 

W Niemczech istnieje możliwość starania się o prawo jazdy kategorii B jeszcze przed 

ukończeniem 18. roku życia; można je rozpocząć w wieku 16,5 roku. Wówczas można się 

zgłosić do szkoły nauki jazdy. Egzamin teoretyczny można zdać na 3 miesiące przed 

ukończeniem 17. roku życia, a egzamin praktyczny – na jeden miesiąc przed ukończeniem 17. 

roku życia. Po pomyślnym zdaniu egzaminów nie otrzymuje się normalnego prawa jazdy, lecz 

zaświadczenie o zdaniu egzaminów (Prüfungsbescheinigung), uprawniające do prowadzenia 

pojazdów w obecności kierowcy towarzyszącego (dane tych kierowców muszą być wpisane 

na tym zaświadczeniu, a podczas jazdy z młodym kierowcą osoba taka musi mieć przy sobie 

dokument tożsamości). Wraz z wydaniem zaświadczenia dla młodego kierowcy rozpoczyna się 

dwuletni okres próbny. Może on jeździć w tym okresie wyłącznie po terytorium Niemiec. Wraz 

z ukończeniem 18. roku życia występuje on o wymianę dotychczasowego zaświadczenia na 

normalne prawo jazdy.  

Kierowca towarzyszący musi mieć ukończone 30 lat, posiadać prawo jazdy od co 

najmniej 5 lat oraz mieć „na koncie“ nie więcej niż 3 punkty karne. Liczba osób zgłoszonych 

jako kierowcy towarzyszący nie jest ograniczona – muszą być tylko wpisani do dokumentu 

młodego kierowcy. Osoba towarzysząca nie może mieć we krwi więcej niż 0,5 promila 

alkoholu.  

W przypadku, gdy właściciel pozwolenia na prowadzenie pojazdu zostaje zatrzymany na 

jeździe bez kierowcy towarzyszącego, pozwolenie zostaje mu odebrane i musi wziąć udział 

w specjalnym szkoleniu (Aufbauseminar). 
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Podsumowanie 
Systemy szkolenia i egzaminowania w Polsce i w Niemczech są podobne. Wymagają 

tego przepisy Unii Europejskiej, zgodnie z którymi prawo jazdy uzyskane w jednym kraju UE 

jest akceptowane w innych krajach Unii. Podobne wymogi stosuje się w czasie szkolenia 

i egzaminowania kandydatów na kierowców. Występujące różnice w szkoleniu 

i egzaminowaniu są niewielkie i dotyczą spraw mało istotnych. Osoby otrzymujące dokumenty 

uprawniające do prowadzenia pojazdu silnikowego muszą mieć podobne umiejętności, 

niezależnie od państwa, w którym to uprawnienie zostało uzyskane. Jedną z przyczyn dającej 

się zauważyć dużej różnicy w zdawalności egzaminu na prawo jazdy kategorii B (ponad 70% 

w Niemczech wobec ok. 30% w Polsce) może być odmienne rozwiązanie kwestii finansowania 

ośrodków egzaminacyjnych (w Polsce dochody ośrodków egzaminacyjnych są bezpośrednio 

związane z liczbą przeprowadzanych przez nie egzaminów, podczas gdy w Niemczech 

egzaminy są przeprowadzane przez firmy, dla których przychody z egzaminów na prawo jazdy 

są drobnym ułamkiem ich dochodów z podstawowej działalności).  
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